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Miljödepartementet
m.remissvar@regeringskansliet.se

Remiss om Förslag till Europaparlamentets och rådets
förordning om ändring av förordning (EU) 2018/841
(LULUCF) och förordning (EU) 2018/1999
Er beteckning: M2021/01391
Länsstyrelsen i Västra Götaland yttrar sig över EU:s remiss om Förslag till
Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU)
2018/841 (LULUCF) och förordning (EU) 2018/1999.

Sammanfattning
•

Länsstyrelsen ställer sig i huvudsak positiv till förslagen. Det stora
omställningsbehov som finns och som manifesteras i olika skärpta
ambitioner behöver också realiseras i verkligheten. Att tydligare och
kraftfullare inkludera markanvändningssektorn (LULUCF) i detta arbete är
avgörande. Detta minskar dock inte övriga sektorers stora och omedelbara
omställningsbehov.

•

Det är centralt att bokföringssystemet utformas på ett sådant sätt att det blir
rättssäkert men att samtidigt användarvänligt och transparent så att det
stöttar en utveckling på regional och lokal nivå.

•

Markanvändningens kopplingar till andra relevanta policyområden är
viktiga att beakta. De som brukar landskapet behöver få rätt förutsättningar
att göra kloka val som leder till en i alla avseenden hållbar
markanvändning.

•

Möjligheterna till olika affärsmodeller är viktiga att förvalta så att
affärsnyttan gynnar det övergripande målet samtidigt som pengar och
inflytande finns kvar lokalt.

•

Det är svårt att bedöma påverkan på länet utifrån remissens förslag
eftersom det är upp till varje medlemsstat att förhålla sig till de mål som
delats ut även om EU sätter ramarna.
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Allmänna synpunkter
Länsstyrelsen ställer sig i huvudsak positiv till förslagen. Det stora
omställningsbehov som finns och som manifesteras i olika skärpta ambitioner
behöver också realiseras i verkligheten. Att tydligare och kraftfullare inkludera
markanvändningssektorn (LULUCF) i detta arbete är avgörande. Detta minskar
inte övriga sektorers stora och omedelbara omställningsbehov.
Av naturliga skäl är det svårt att ha ett skarpt bokföringssystem för naturen på en
detaljerad nivå. Det är viktigt att hitta en rimlig nivå på nationsnivå som också
stöttar en utveckling på regional och lokal nivå där förändringen de facto ska ske.
Samtidigt som bokföringssystemet behöver utvecklas är det viktigt att det inte blir
så komplicerat/krångligt att det dels kräver för mycket resurser, dels tappar i
trovärdighet. Det är viktigt att systemet blir ett medel för att uppnå viktiga mål och
inte ett uppföljningssystem som blir ett mål i sig.
Det här kommer bli extra viktigt från 2031 när jordbrukets förluster av metan och
lustgas ska inkluderas. Det finns stora risker med om alltför schabloniserade
bedömningar skalas ner till den enskilda företagsnivån.
Markanvändningens komplexitet och kopplingar till andra samhällsmål är viktig att
beakta. Det rör mål kring biologisk mångfald, livsmedelsproduktion, regional
utveckling och landskapets sociala dimensioner. Det är viktigt att förhålla sig till de
övriga policyområden som berörs som exempelvis den gemensamma
jordbrukspolitiken. Detta noterar remissen, men hur det rent praktiskt ska synka i
den nationella, regionala och lokala skalan är än så länge oklart. Det är viktigt att
hitta former för hur olika avvägningar ska göras mellan olika intressen.
Möjligheterna till olika affärsmodeller är viktiga att förvalta så att affärsnyttan
gynnar det övergripande målet samtidigt som pengar och inflytande finns kvar
lokalt. Det finns sedan länge en stor förhoppning kring denna typ av affärer. Det är
dags att detta realiseras på ett klokt, dynamiskt sätt.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsöverdirektör Lisbeth Schultze med rådgivare Fredrik
Fredrikson som föredragande. I handläggningen har enhetschef Johan Linde samt
avdelningschef Monique Wannding deltagit.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

